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Peraturan & Ketentuan
a. Kategori FWM ini diperlombakan secara individu.
b. Masing-masing peserta diharuskan membawa tool set sendiri. Kekurangan parts saat peserta sudah berada di dalam arena pertandingan di luar tanggung
jawab panitia, sebaiknya di periksa sebelum memasuki arena oleh trainer masing-masing.
c. Set yang digunakan adalah 1 set 9656
d. Sesi waktu lomba adalah 45 menit
e. Batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan model tersebut adalah 10 menit.
f. 1 sesi maksimal 10 peserta.
g. Penghitungan waktu akan dilakukan oleh juri dan masing-masing peserta akan diawasi oleh 1 orang juri yang akan memegang stopwatch.
h. Posisi technic brick yang di layar pertama (paling depan) harus menghadap ke depan seperti digambar.
i. Dalam proses pembuatan model, peserta dilarang menggunakan buku panduan/konstrukpedia/gambar baik dalam bentuk cetak ataupun digital.
Peserta yang melanggar peraturan ini akan langsung didiskualifikasi.
j. Peserta yang membuat model diluar dari contoh model yang telah diberikan, juri tidak akan memberikan penilaian apapun.
k. Peserta yang sudah selesai membuat model harus mengangkat tangannya, sebagai tanda selesai. Juri akan menghentikan penghitungan waktu.
l. Peserta yang telah mengangkat tangannya, dilarang menyentuh building yang telah dibuat.
m. Peserta yang sudah selesai tidak boleh mengganggu konsentrasi peserta lain, jika kedapatan mengganggu peserta lain maka, Peserta yang
bersangkutan akan langsung didiskualifikasi.
n. Peserta, guru dan orang tua murid dilarang keras mengganggu konsentrasi peserta lain ataupun komunikasi secara langsung. Peserta yang melanggar
peraturan ini akan langsung didiskualifikasi.
o. Juri memiliki otoritas penuh selama kompetisi berlangsung. KEPUTUSAN JURI TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. Meskipun juri melihat
video rekaman, keputusan juri tetap tidak dapat diubah.
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Penilaian
Kriteria penilaian Fun with Machine:
- Berhasil menyelesaikan model dengan sempurna = 100 poin.
- Menyentuh model setelah mengatakan selesai = -10 poin.
- Penghitungan Waktu/Kecepatan dalam pembuatan model dilihat dari stopwatch.
- Jika building hancur akibat kesalahan dari peserta setelah peserta sudah mengatakan selesai dan waktu sudah dihentikan maka building dinilai
berdasarkan building yang masih utuh.
Kriteria pengurangan nilai Fun with Machine:
- Terdapat part yang kurang atau posisi terbalik atau beda warna = -5 poin, untuk 1 bagian
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